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خانه هاى نيئين؛ جلوه اى متمايز از پايدارى در معمارى
چكيده

   مقاله حاضر با بررسى مفهوم  "معمارى پايدار'' و وجوه گوناگونى كه اين مفهوم در ارتباط با ساير حوزه هاى وابسته به 
معمارى نظير سازه و تكنولوژى ساخت مى آفريند؛ سعى در ارائه تعريفى از معمارى پايدار دارد كه عمدتاً مفهوم پايدارى را از 
منظر ''ماهيت معمارى'' بنگرد. مزيت چنين تعريفى در آن است كه بسيارى از آثار معمارانه با سازه هاى ناپايدار يا تكنولوژى 
رو به اضمحالل، در صورتى كه جوهره پايدارِى معمارانه را در خود داشته باشد، فرصت آن را مى يابد كه در حيطه ''معمارى 
پايدار'' راه يابد. از اين ره گذار مى توان به احيا و به كارگيرى ظرفيت هاى نهفته در چنين آثارى به عنوان مواريث معمارى 
پايدار اميدوار بود. معمارى خانه هاى ساخته شده با نى در تاالب هاى جنوب ايران (منطقه خوزستان) نمونه موردى است كه 
اين مقاله قصد تحليل و بررسى آن را دارد. روش تحقيق در مقاله حاضر شيوه تفسيرى تاريخى است كه با استفاده از منابع 
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مقدمه
   منظور از "معماري پايدار"چيست؟ شايد طرح چنين پرسشي در بدو امر بدون هر مقدمه اي 
كمي دور از ذهن و غير منتظره باشد. اما اگر به انبوه تعاريف و برداشت هايي كه از مقوله پايداري 
در معماري وجود دارد بنگريم و گستره مفاهيمى را كه در اين زمينه وجود دارد در نظر آوريم؛ 
آن گاه چندان دور از ذهن نخواهد بود كه مقاله حاضر را با پرسش از ماهيت پايدارى در معماري 
آغاز كنيم. در ادامه با ارائه تعريفى از پايدارى در معمارى تالش مى شود گونه ايى از معمارى كه 
به دليل ماهيت موقت سازه اى و تكنيكى كمتر از جنبه پايدارى سنجيده شده مورد بررسى قرار 
گيرد و پيرامون ارزش هاى پايدار نهفته در آن گفتگو شود. اين گونه از معمارى كه در مقاله حاضر 
با عنوان "خانه هاى نيئين" معرفى گرديده شامل مجموعه اى از ساختارهاى موقت معمارانه است 
در تاالب ها و با استفاده از نى و محصوالت جانبى آن، كه متداول ترين گونه گياهى  كه عمدتاً 
در تاالب است، شكل مى گيرد. على رغم توجه نسبى كه از منظر زيست محيطى و اقليمى درباره 
تاالب ها وجود دارد، متاسفانه از منظر تاريخى و تمدنى تا كنون كمتر به اين مقوله پرداخته شده 
است. در نتيجه در منابع موجود نشانه هاى اندكى از فضاهاى معمارى و صنايع سنتى وابسته به 
تاالب ديده مى شود. در منابع فارسى زبان تنها در "گونه شناسى مسكن خوزستان" (دفتر سوم) 
صفحاتى چند به معرفى اين گونه معمارى تحت عنوان ''كپر'' اختصاص يافته است كه عمدتاً 
به مباحث فنى و شيوه اجرا مى پردازد. در سال هاى اخير نيز يكى از معدود پژوهش هايى كه 
در زمينه كاربرد نى در ساختمان سازى انجام پذيرفته مقاله '' استفاده از مواد گياهى در صنعت 
ساختمان، مورد مطالعه: نى'' مى باشد كه توسط آقاى عزت اله تقى زاده قهى انجام پذيرفته و در 
شماره 17 مجله هنرهاى زيبا (فروردين83) به چاپ رسيده است. اين مقاله نيز، همان گونه كه 
از نام آن بر مى آيد، عمدتاً به ويژگى هاى فنى نى به عنوان يك مصالح ساختمانى و كاربردهاى 
آن در جزييات اجرايى ساختمان (نظير سقفهاى كاذب، تيغه هاى جدا كننده، قالب بندى بتن 
پرداخته  نى  از  منبعث  معمارى  ساختارهاى  به  نيز  گذرا  اشاره اى  حد  در  حتى  و  پرداخته  و...) 

نشده است.

1- پايدارى از منظر پديدار شناسى معمارى
اين            از  برخي  دارد.  وجود  معماري  در  پايداري  مفهوم  از  گوناگوني  برداشت هاي  اساساً     
را  پايداري  مفهوم  و  مرتبط اند  ساختمان  و  بنا  كالبدي  پايداري  مقوله  با  مستقيماً  برداشت ها 
در ارتباط با دوام ساختار فيزيكي در برابر عوارض بيروني ارزيابي مي كنند. در اين نگاه عملكرد 
سازه در برپا نگه داشتن ساختمان در برابر هر نوع بارى كه به آن وارد شود در گرو چهار عامل است: « 
سازه بايد توانايى رسيدن به حالت تعادل را داشته باشد، بايد پايدار باشد، داراى مقاومت كافى 
و همچنين استحكام مورد نياز باشد» (مك دانلد، 1383:23). پرفسور ''هينو انگل'' نيز در اثر 
مشهور خود ''سيستم هاى سازه'' سازه ها را حفاظت كننده عمل كردهاى محيط مادى در طبيعت 
و فناورى'' تعريف مى كند. (انگل، 1377 ) بديهي است در چنين تعاريفي بيش از آنكه مفهوم 
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پايدارى در حوزه معماري مطرح باشد در حيطه سازه و ساختمان سازي مطرح است. گروه دوم 
از مفاهيم تأثير گذار در حيطه ى پايداري معماري، مفاهيمي است كه پايداري را در ارتباط با 
بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان و طراحي بر اساس نيازهاي اقليمي و معيارهاي طبيعي 
قسمت  «يك  مى كنند  استدالل  ادواردز"  "برايان  و  حيات"  "پل  مثال  براى  مى كند.                جستجو 
مى دهيم» (گرجى  انجام  انرژى  ذخيره  طريق  از  كه  است  چيزى  آن  پايدار،  طراحى  از  وسيعى 
انرژى  منابع،  كارايى  به  پايدار  طراحى  نيز  راجرز''  ''ريچارد  ديدگاه  از   .(94  :1389 مهبالنى، 
حداقل،       انعطاف پذيرى و عمر طوالنى اشاره مى كند (گرجى مهبالنى، همان) هرچند اين 
گروه از مفاهيم پايدارى ارتباط نزديكي با ''طراحي''، كه از مقوالت بنيادي هنر صنعت معماري 
است دارد، اما كماكان بايد در نظر داشت كه اين مفاهيم نيز عمدتاً در حيطة تكنيك هاي طراحي 
ساختمان و به عبارتي در عرصه ي ''تكنولوژي معماري'' فعالند و در ارتباط با ''ماهيت معماري'' 
ممكن است صادق نباشد. به عبارت ديگر ممكن است بنايي داراي سازه و تكنولوژي پايدار باشد، 
اما فاقد ماهيت معمارانه پايدار باشد و به عكس بنايي با ماهيت معمارانه پايدار، فاقد شاخصه 
سازه اي يا تكنيكي پايداري باشد. براي روشن شدن اين امر الزم است، نگاهي دقيق تر به تعريف 
معماري و ارتباط آن با پايداري بيفكنيم. در اين راستا سعى مى كنيم تا از نگاه پديدار شناسانه به 
معمارى استفاده بكنيم. الزم به يادآورى است « اگرچه پديدار شناسى تعبيرى فلسفى است كه از 
سوى فيلسوفان شرح و بسط يافته است. اما «پديدار شناسى چونان روش» از سوى نظريه پردازان 
و معماران مورد توجهى ويژه قرار گرفته است» (شيرازى، 1389: 125). اين امر خصوصاً در چند 
دهه اخير و به مدد آثار معماران و نظريه پردازانى چون "پاالسما"، "شولتز" و "زونتر" گسترش 
"به  پديدار شناسى  شعار بنيادى  از  پديدارشناسان، به تبعيت  آن جا كه  از  است.  يافته  بيشترى 
سوى خود چيزها1"  در روبه رويى با هر پديده سعى در تأويل آن و رجوع به ريشه هاى اوليه دارند، 
تأمالت آن ها در زمينه معمارى نيز واجد نگاهى نو و بينش هايى تازه به اين هنر صنعت كهن 
است. چنين نگاهى سعى دارد تا معمارى را فارغ از تحوالت فراوان تاريخى، تنوعات جغرافيايى 
و ويژگى هاى زمان مند تكنيكى و سازه اى بررسى كرده و با اخذ وجوهى بنيادين، معمارى را به 
مثابه "بخشى از تاريخ معانى وجودى" بشر درك كند. (شولتز، 1386: 1) بديهى است چنين 
نگاهى تحوالت و جريانات مرتبط با معمارى، نظير جنبش پايدارى را نيز با معانى تازه اى مطرح 

مى سازد. در ادامه سعى بر اين است مفهوم پايدارى را از اين منظر مورد تأمل قرار دهيم.
   كساني كه با معماري سر و كار دارند، اغلب براين نكته توافق دارند كه معماري راهي است 
براي "سازمان دادن به فضاي زندگي انسان". در عين حال بايد توجه داشت كه در معماري اين 
سازمان فضايي همواره به صورتي ملموس نمود مي يابد. به تعبير" نورنبرگ شولتز" به صورت 
آن  مدد  به  و  كند  معنادار  را  خود  وجود  تا  كرده  كمك  انسان  به  ديرباز  از  كه  زنده"  "واقعيتي 
«پايگاهى در فضا و زمان» به دست آورد. (شولتز، 1:1386) به اين ترتيب مى بينيم فضاي مورد 
نظر در معماري "هر فضايي" نيست. اين فضا داراي شكل خاص و ويژگي هاي مشخصي است كه 
آن را از ساير فضاها متمايز مي كند و هويتي منحصر به فرد به آن مي بخشد، هويتي كه در قالب 
پديده اي به نام "مكان" در معماري تجلي مي يابد و در هسته ى زاينده معماري قرار دارد. «مكان، 
جا يا قسمتي از يك فضا است كه از طريق عواملي كه در آن قرار دارند صاحب هويت خاصي 
شده است»( گروتر،1383: 138). بر اين اساس خلق مكان فرايندي است كه معماري در معناي 
است،  ساختن  مكان  كردن  تعبيري «معماري  به  دارد.  عهده  به  را  انجامش  وظيفه  آن  ماهوي 
همان طور كه تكلم معنا ساختن است، بار اساسي تكلم معنا است و مكان بار اساسي معماري 
مي باشد »( آنوين، 1386 : 23). در عين حال بايد توجه داشت كه مكان معمارانه در مجموعه اي 

1- اين شعار، تبلور يكى از مهمترين وجوه انديشه 
پديدارشناسى است كه توسط ادموند هوسرل (از 
بنانگذاران فلســفى اين انديشــه) بيان مى شود. 
جهت اطالعات بيشــتر ن.ك:هوســرل، ادموند و 
ديگران، فلسفه و بحران غرب، ترجمه رضا داورى 

اردكانى و محمدرضا جوزى، نشر هرمس، 1378
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از تأثيرات زودگذر خالصه نمي شود. مكان با برقراري اتحاد بين جمعي از انسان ها آنان را هويتي 
مشترك بخشيده و پايه هاي تجمع و آبادي را براي زماني طوالني بنياد مي گذارد و اين نقشي است 
كه به تعبير شولتز « تنها به شرط دايمي بودن مكان ميسر مي شود».( شولتز، 1381: 14) بر اين 
اساس تداوم زمانى يكى از شرايط اوليه تحقق اثر معماري در اصيل ترين معناي آن است؛ به اين 
ترتيب اثر معمارى ارتباط تنگاتنگي با مقوله پايداري مي يابد. البته اين ارتباط نه تنها از منظر تداوم 

زماني، كه از منظر مفهومي نيز آن گونه كه در ادامه بدان مى پردازيم قابل توجه است.
   پايداري در يكي از متداول ترين تعاريف خود اين گونه بيان مى شود كه «بشريت به نيازهاى 
فوري خود پاسخ دهد، بي آنكه توانايى نسل آينده را در برآوردن نيازهاي شان خدشه دار سازد». 
(اي لوري، كمپ و ديگران، 1386: 33) چنين مفهومي از پايداري با فهم پديدار شناسانه از معماري 
كه در آن ساخت مكان مستلزم احترام به زمين و برقراري ارتباط دوستانه با آن است سازگاري 
نزديكي دارد، زيرا در نگاه پديدار شناسانه به معماري، الزمه آبادي گزيني «محترم داشتن مكاني 
مفروض از جانب انسان و عهد او به نگهداري آن است»( شولتز، 50:1381). البته نگهداري در 
اينجا نه به معناي نگهداشت چيزها به حال خود، بلكه «تاكيدى است آشكار بر آشكار نمودن و 
پرورانيدن آن ها ».( شولتز، همان) بر اين اساس يكى ديگر از ويژگيهاى بنيادى معمارى در نگاه 
پديدارشناسانه را مى توان حرمت گذارى به مكان يا "محرميت مكانى" نام نهاد كه كمك مى كند تا 
معمار با حفاظت از روح مكان به خلق اثر معمارى دست يازد و به اين ترتيب مكان پايدار بيافريند. 
هستند»  انسانها  زندگى  براى  الزم  شرط   (stabilitas loci) پايدار  مى گويد «مكان هاى  شولتز 
پديدارشناسانه  رويكرد  در  كه  گرفت  نتيجه  مى توان  آمد  آن چه  اساس  بر  (شولتز،33:1389) 
معمارى پايدار، نوعى معمارى  است كه ضمن آنكه در زمانى طوالنى شكل مى گيرد و مى پايد 
(تداوم زمانى)، با تثبيت ارزش هاى مكانى مشخص، فضا را صاحب هويتى منحصر به فرد سازد و 

با بستر پيرامون خود به يگانگى رسد(محرميت مكانى).
    بر اين اساس هر اثر معماري كه در طول زمان با احترام و پاسداري از ويژگي هاي مكاني 
محيط پيرامون خود به آباداني پهنه ي زمين بپردازد، خواه از ساختار يا تكنولوژي پايدار برخوردار 
باشد يا نباشد، اثري پايدار در عرصه ى معماري است. در چنين ديدگاهي يك پديده ي معمارانه 
براي آنكه پايدار و اثرگذار باشد كافي است در آواز خود بگويد «چگونه سازندگانش از عهده ي 
سازش با محيط بر آمده اند»( همان، 16) ولو آنكه ساختاري كه اين سازش را به نمايش مي گذارد 
ممكن  كه  را  بسياري  آثار  مي توان  پايدار"  "معماري  از  فهمي  چنين  با  باشد.  موقت  ساختاري 
است به دليل سازه ناپايدار يا تكنولوژي رو به اضمحالل خود در معرض نابودى باشند، جاني 
دوباره بخشيد و به مدد نهضت پرآوازه و قدرتمند "معماري پايدار" از مرگي نافرجام نجات داد. 
معماري،  يكي از نمونه هاي خاص و در عين حال ناشناخته يا كمتر شناخته از اين گونه هاي 
ساختارهاي نيئيني است كه در جنوب غربي ايران و در هورهاي مشهور جنوب خوزستان قرار 
دارد. ساختارهايي كه علي رغم ارزش هاي تاريخي و فرهنگي فراوان نهفته در آن، در وضع كنوني 

خود كمتر مورد توجه جدي و شايسته قرار گرفته است. 

2- خانه هاى نيئين؛ جلوه اى از معمارى پايدار
وسيعى در هورهاى جنوب     خانه هاى نيئين (reed houses) در گستره ى جغرافيايى نسبتاً 
خوزستان و عراق پراكنده اند2.  در گذشته اى نه چندان دور، جريان زندگى در اين هورها بسيار 
زنده تر از امروز بوده؛ اما سياست هاى زيست محيطى نادرست (نظير توسعه نيشكركه به شورى 
آب منجر گرديده)، تغييرات آب و هوايى و در پاره اى موارد تخريب هاى عامدانه (نظير ايجاد 

2-  البتــه اين دســت خانه هــا در محدوده هاى 
جغرافيايى به مراتب وســيعترى در سطح جهان 
قابل مالحظه اند كه خارج از بحث اين مقاله است. 

عالقه مندان جهت 
اطالعات بيشتر مى توانند به منابع زير رجوع كنند:
-     Oliver, Paul, Dwellings (The 
Vernacular House World Wide), 
Phaidon Press, 2003, pp150-106
-    Stenman, Helga, Reed; Construction 
In The Baltic Sea Region, Turku 
University of Applied Sciences, 2008
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زهكشى هايى توسط حزب بعث عراق در دهه هفتاد ميالدى براى خشكاندن تاالب ها) و نيز هشت 
سال جنگ تحميلى موجب از رونق افتادن جريان زندگى حاكم بر اين تاالب ها و ساختارهاى 
معمارى خاص آن ها گرديده است. اما ظرفيت هاى نهفته در آثار به ظاهر ساده و گاه پيش پا 
افتاده اين مناطق ضرورت نگاهى دقيق تر و موشكافانه تر به اين آثار به عنوان بخشى از ميراث 

پايدار معمارى سرزمين مان را ضرورى مى سازد.
   نى بوريا، كه عمدتاً در ساختار خانه هاى نيئين اين منطقه به كار مى رود، انواع گوناگونى دارد. 
دهخدا در ريشه يابى واژه بوريا ماخذ آن را آرامى ذكر مى كند و مى نويسد:« حصيرى است كه از 
نى شكافته مخصوص مى سازند» (دهخدا، لغت نامه، ذيل واژه بوريا) اين نوع از فرش حصير گرما 
را به خود نمى گيرد و هميشه خنك و سرد بنظر مى رسد به گونه اى كه بنا به باور عامه خواباندن 
بيماران تب دار روى حصير در پايين آوردن تب آن ها موثر است. استخوان بندى خانه هاى نيئين 
و روكش آن همه از دو نوع نى ضخيم و نازك است. نى هاى ضخيم با قطر تا 2سانتيمتر را گصب 
يا گصاب مى گويند، كه تلفظ محلى كلمه عربى قصب به معناى نى است. «به نى هاى نازك تر 
كه به مصرف حصيربافى مى رسند بردى مى گويند» (حبيبى، 1363: 8). براى ساختن يك خانه 
نيئين نخست دسته هاى گصب را در فاصله 30 تا 50 سانتيمترى با بردى به هم مى بندند. قطر 
اين دسته به حداكثر 20سانتيمتر مى رسد و طول آن ها متغير است. هر دسته را در زمين فرو 
مى كنند(تصوير1) و سپس اين دسته ها را به هم مى رسانند. در به هم رساندن بسته به طول 
دسته هاى نى، فرم هاى بيضوى يا جناغى در راس شكل مى گيرد. (تصوير2) گصب هاى بعدى را به 
همين ترتيب و با فاصله يك تا يك متر و نيم به موازات اولى در خاك محكم مى كنند. (تصوير3) 
اين گصب ها را كه تير اصلى به شمار مى آيند با دسته هاى گصب به قطر حداكثر 15سانتيمتر 
و در فواصل 50 تا 100 سانتيمترى به هم مى بندند. گصب هاى اخير با گصب هاى دسته قبل 
مجموعا يك شبكه تشكيل مى دهند كه استخوان بندى كپر است.(تصوير4) روى اين اسكلت را با 
بردى مى پوشانند و مجددا روى آن گصب هاى افقى قرار داده و سطح نهايى را با پوشش حصير 
نازك(بوريا) مى پوشانند. (تصوير5) جدار ورودى خانه ها بسته به نوع كاربرد و موقعيت اجتماعى 
صاحب خانه متفاوت است اما به صورت عمومى اين جداره با تركيبى از خطوط عمودى و افقى 
به چند بخش تقسيم شده و در بخش وسط يك ورودى با قوس جناغى قرار مى گيرد. (تصوير6) 
اكنون پس از معرفى اجمالى ساختار يك خانه نيئين به بررسى ويژگى هاى تاريخى مكانى (فضا-

زمانى) اين ساختار براى سنجش رابطه چنين ساختارهايى با مقوله پايدارى معمارى، در ارتباط 
با دو مؤلفه پيش گفته (تداوم زمانى و محرميت مكانى) مى  پردازيم. بررسى هاى تاريخى داليل 
محكمى از همبستگى حاكم بر خانه هاى نيئين و بستر تمدنى آن ها، با تمدن سومر ارائه مى دهد.

تصوير5- جزييــات مقطع يــك خانه نيين 
(ماخذ: حبيبى،1363، ص10)

تصوير6- فرم نهايى يك خانه نيين (ماخذ: نگارندگان)

تصوير4- شبكه حاصل از گصبهاى افقى و عمودى 
(ماخذ: نگارندگان)

تصوير1- دسته گصبهاى نى (ماخذ: نگارندگان)

تصوير2- فرمهاى جناغى و بيضوى دسته هاى نى 
(ماخذ: نگارندگان)

تصوير3- دسته هاى گصب به مثابه تيرهاى اصلى 
(ماخذ: نگارندگان)
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(El-Awady, Aisha، The Marsh Arabs, a unique way of life , 2004 ,7 )
 مى دانيم كه سومريان سرزمين خود را سرزمين آب يا سرزمين آبى (wetland يا (waterland مى ناميدند

 (Shelb David, “Iraqi Marsh Arabs discuss future of wetlands,” The Washington File)
و خانه هايى كه در آن سكنى مى گزيند بر اساس مدارك موجود در كتيبه ها و اشارات مندرج در 
افسانه هاى سومرى نظير گيلگمش، شباهت فراوانى را با خانه هاى نيئين نشان مى دهد. از سوى 
ديگر شكل قوس هايى كه امروزه در ساخت خانه هاى نيئين به كار مى رود، در مواردى شباهت 

زيادى به اشكال قوسى قديمى موجود در تمدن سومر دارد.
    (Ochsenschlager , By Edward Expedition  1998 ,Vol.  2Issue40,p29,11p  )
يك آبشخور سنگى با روكش گچى كه از اكتشافات شهر اوروك به دست آمده، خانه اى نيئين را 
نشان مى دهد، كه اجزاى آن شباهت زيادى به اجزاى خانه هاى نيئين امروزى دارد(تصوير7) پر 
آرايشى كه در گل نى وجود دارد در باالى نقش خانه موجود بر كتيبه ديده مى شود و همينطور 
همان).   ،Ochsenschlager)دارد امروزى  حصيربافى هاى  با  زيادى  شباهت  ورودى  در  شكل 
نيز  تاالب  مردم  زندگى  شيوه هاى  و  رسوم  و  آداب  فرهنگى،  باورهاى  از  پاره اى  اين  بر  عالوه 
شباهت زيادى را با شيوه زندگى و آداب و رسوم بدست آمده از سومريان باستان نشان مى دهد. 
قايق هاى كوچك و بزرگ، (تصاوير8و9) عالقه به شكار ماهى و پرنده، تعيين مرزهاى  سفر با 
محدوده هاى سكونتى به وسيله كانال ها و تخته  سنگ هايى در دل آب و حتى شباهت هايى كه 
ميان مجسمه هاى گلى دست ساز بازى كودكان و مجسمه هاى سفالى بين النهرين(تصاوير10و11) 
يا نقوش موجود بر مهرهاى سومرى(تصوير12) با گهواره هاى حصيرى كه امروزه نيز در روستاهاى 
تاالب شادگان با تولد هر نوزاد بافته مى شود وجود دارد؛ شباهت هايى است كه به سختى مى توان 
تمام آن ها را حمل بر تصادف نمود. بر اين اساس وجود چنين شواهدى را مى توان دليل محكمى 
بر وجود تداوم زمانى چند هزار ساله در ساختار معمارى خانه هاى نيئين برشمرد. به اين ترتيب 
براى  برشمرده  مهم  شاخص هاى  از  يكى  واجد  خانه ها  اين  كه  كرد  استنباط  مى توان  اين جا  تا 
پايدارى يعنى تداوم زمانى در بستر مكان خواهد بود. در ادامه قصد داريم نشان دهيم معمارى 
نيئين عالوه بر جنبه تداوم زمانى از جنبه ديگر يعنى محرميت مكانى نيز نمود قابل توجهى از 

رويكرد پايدارى در معمارى را به نمايش مى گذارد.
جايگاه خانه هاى نيئين از انعطاف پذيرى بااليى در رابطه با محيط اطراف خود برخوردار است. 
خانه ها همواره در جزيره هايى در كنار يا ميان تاالب بنا مى گردد (تصاوير15-13) و به واسطه 
ساختار سبك خود قابل جابجايى بوده و در هر زمان كه آب تاالب باال بيايد امكان انتقال آن به 
نقاطى بلندتر وجود دارد. به اين ترتيب معمارى در نهايت احترام با محيط پيرامون خود برخورد 
كرده و در عين نشانه گذارى فضاى زندگى از هر گونه تصرفى در محتواى آن "كه در تاالب گره 
در  تنها  نه  نيئين  خانه هاى  پذيرى  انعطاف  مى پرهيزد.  است"  آن  دائمى  حضور  و  آب  با  خورده 
جايگاه كه در فضاى معمارى نيز وجود دارد. يك ساختار نيئين بسته به نوع كاربرى و عملكردى 

 40 .Vol ,1998 ,Ochsenschlager , By Edward Expedition :تصوير7- لوح به دست آمده از اكتشافات سومر باســتان (ماخذ
(2 Issue

تصوير11-10- شباهت اسباب بازى كودكان تاالب با 
مجسمه هاى سفالى سومرى

                                                                                                                              خانه هاى نيئين؛ جلوه اى متمايز از پايدارى در معمارى

تصوير8- سفر با قايق، روســتاى صخاريه، خوزستان 
(ماخذ: نگارندگان)

تصوير9- ســفر با قايق، روســتايى در عــراق (ماخذ: 
سازمان گردشگرى عراق)
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كه از آن انتظار مى رود مى تواند از يك فضاى جنبى و خدماتى نظير انبار و آشپزخانه تا يك 
فضاى اصلى نظير نشيمن و مهمان خانه متغير باشد. يك خانه نيئين در شكل كامل خود شامل 
 (raba)"چندين فضا جهت زندگى خصوصى و عمومى است.(تصوير16) فضاى خصوصى را "َربا
مى نامند(تصوير17) كه گاه خود شامل دو بخش است كه به وسيله تيغه اى حصيرى يا شبكه اى 
خانواده  سكونت  مى شود  ناميده  «بيت»  كه  بزرگ تر  بخش  در  مى گردد.  جدا  وسط  در  نى  از 
و  زنان  كار  يا  احشام  نگهدارى  براى  معموال  است  تاالب  به  رو  كه  ديگر  بخش  مى افتد.  اتفاق 
صنعت گرى مورد استفاده قرار مى گيرد. بخش عمومى خانه هاى نيئين "مضيف"(mudhif ) نام 
دارد.(تصوير18) كه به نظر مى رسد در شكل اوليه آن محلى براى تجمع شيوخ و بزرگان قبيله 
بوده است و امروزه" معموال با ساختارهاى ساده تر"به عنوان فضاى پذيرايى خانه هاى نيئين مورد 
استفاده قرار مى گيرد(تصاوير19و20). مضيف ها گاه داراى صفه هايى ايوان مانند براى تماشاى 
مناظر اطرافند كه در كنار ابعاد وسيع و تزيينات چشمگير آن شكوهى شاهانه به فضاى مضيف 
خانه هاى  باشد.(تصوير21)  دور  ادوارى  و  كهن  ميراث  از  يادگارى  شايد  كه  شكوهى  مى بخشد، 
نيئين با هر ابعادى و به هر منظورى كه ساخته شوند در پاره اى ويژ گى ها مشتركند. عنصر اصلى 
در تمام اين خانه ها "نى" است كه به فراوانى در تاالب مى رويد و در دسته هاى چند تايى به عنوان 
سازه يا به صورت بافته شده (حصير) يا موازى به عنوان پوشش به كار مى رود.(تصوير22) آتش 
عنصر كانونى ديگرى است كه همواره در فضاى خصوصى (ربا) به همراه سكويى در كنار آن وجود 
دارد.(تصوير23) حتى اگر خانه براى استفاده اى محدود و چندماهه برپا گردد، اجاق در مركز يا در 
امتداد محور ورودى و جايى نزديك به مركز بنا نقشى انكار ناپذير دارد(تصوير24). اين نقش در 
خانه هايى كه با ساختار ثابت تر و به صورت مجموعه اى ساخته مى شوند در حياط هاى مجموعه 
(به منظور پخت و پز و تهيه آتش مورد نياز منزل) ايفا مى گردد. عالوه بر اين پيش بينى فضايى 
فضايى  چنين  است.خواه  نيئين  خانه هاى  در  ديگرى  ثابت  جزء  خانگى  حيوانات  و  دام ها  براى 
قرار  خانه  كنار  در  مى شود،  ناميده  سيترا  كه  جداگانه،  فضايى  صورت  به  يا  باشد  ربا  درون  در 
گيرد.(تصوير25) خانه هاى نيئين عالوه بر سبكى و سازگارى كالبدى با محيط پيرامون، در و 
تخلخل بافت درونى، باعث مى گردد ميزان جذب انرژى–كه اساسى ترين پارامتر اقليمى در جنوب 
خوزستان است- به حداقل كاهش يابد. جدول زير ظرفيت حرارتى، ضريب انتقال حرارتى بعد 
و  جنس  دليل  به  نى،  پايين  حرارتى  ظرفيت  مى آفريند.  مطلوب  و  سازگار  فضايى  نيز  اقليمى 
زمان تاخير نى (چوب نرم) را نشان مى دهد. پارامترهاى برشمرده ميزان سازگارى اين مصالح را 
با شرايط اقليمى خوزستان به خوبى تاييد مى كند(بهيار،1381). عالوه بر آن امكان عبور باد از 
ميان شكاف هاى بردى ها در تابستان و امكان ايجاد سايه از مزاياى مهم آن است(حبيبى،1363، 
13) استفاده از پوشال در ميان نى ها و خيس كردن پوشال ها در فصل بهار كه آغاز گرماى منطقه
است، باعث مى گردد تا جداره هاى خانه در حكم يك خيشخان وسيع عمل كند و با كمترين 

                     خانه هاى نيئين؛ جلوه اى متمايز از پايدارى در معمارى

تصوير12- نقوش موجود بر مهرهاى سومرى
(Issue 40 .Vol ,1998 ,Ochsenschlager , By Edward Expedition :  :ماخذ)ماخذ) خوزســتان  صخاريــه،  روســتاى   :تصوير13- 

google earth)

(ماخذ: خوزســتان  صخاريــه،  روســتاى   تصوير14- 
(نگارندگان

 تصويــر15- روســتايى در عــراق (ماخذ: ســازمان
(گردشگرى عراق

تصوير16- نمونه اى از يــك خانه نيئين كامل (ماخذ: 
سازمان گردشگرى عراق)
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تصوير19- ساختار داخلى يك مضيف، خوزستان، شادگان (ماخذ: نگارندگان)

تصوير20- نمونه اى از يك مضيف با صفه ايوان 
مانند (ماخذ: سازمان گردشگرى عراق)

تصوير21- استفاده هاى مختلف از حصير در 
خانه هاى نيئين (ماخذ: سازمان گردشگرى عراق)

تصويــر17- نمونــه اى از يــك ربا كه بــه تنهايى و 
براى استفاده چند ماهه ســاخته شده است. صخاريه، 

خوزستان (ماخذ: نگارندگان)

تصويــر18- نمونه اى از يك مضيف (ماخذ: ســازمان 
گردشگرى عراق)

تصوير22- استفاده هاى مختلف از حصير در خانه هاى 
نيئين، خوزستان (ماخذ: نگارندگان)
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وزش نسيم، خنكاى قابل توجهى را در فضاى داخلى بيافريند. هرچند بايد گفت در مقابل گرما 
و رطوبت طاقت فرساى تابستان منطقه چنين تدابيرى كارا نخواهد بود و ضرورت استفاده از 
سيستم هاى تهويه متناسب با شرايط اقليمى در بخش هايى از سال انكار ناپذير است؛ اما در عين 
حال سيستم به كار رفته در خانه هاى نيين يكى از سازگارترين سيستم هاى ساختمانى با شرايط 
اقليمى خوزستان است. زيرا «در مناطقى كه رطوبت شبانه روزى هوا نسبتاً زياد و اختالف دماى 
شب و روز كم است، نياز به جريان محسوس هوا به طور شبانه روزى احساس مى شود. در اين 
نوع آب و هواها بايد كه اجزاى ساختمانى از قبيل سقف، ديوار و... از مصالح سبك ساخته شوند 
و در مسير دايم جريان هوا قرار داده شوند تا در عرض روز حرارت كمتر جذب كنند و در اوايل 
شب نيز به سرعت گرماى خود را از دست بدهند و خنك شوند. در واقع ساختمان متناسب با 
شرايط مورد بحث، يك سايبان بزرگى است كه در مقابل جريان باد قرار گرفته باشد چرا كه در 
زير سايبان ضمن بهره بردارى از تهويه عرضى مى توان از تابش مستقيم خورشيد هم در امان بود. 
هم چنين از ايجاد فضاهاى تو در تو براى زندگى خوددارى به عمل آورده شود زيرا در فضاهاى 
تو در تو سرعت جريان هوا به ميزان قابل مالحظه اى كاهش مى يابد و از قابليت برودت زدايى 
آن كم مى شود» (بهيار،1381: 189) بديهى است چنين ساختارى بيش از هر چيز مشابه يك 

خانه نيئين است.

تصوير23- كانون آتش در يك خانه ى نيئين، صخاريه، 
خوزستان (ماخذ: نگارندگان)

تصوير24- كانون آتش در يك خانه ى نيئين با 
كاربرى موقت، صخاريه، خوزستان (ماخذ: نگارندگان)

تصوير25- فضاى نگهدارى دامها، صخاريه، خوزستان 
(ماخذ: نگارندگان)
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جمع بندى و نتيجه گيرى
   معمارى پايدار يكى از قدرتمند ترين جريان ها در معمارى معاصر است كه از منظرهاى گوناگونى 
به آن پرداخته شده است. مقاله ى حاضر اين مفهوم را از منظر پديدارشناسى معمارى بررسى كرده 
و با معرفى دو شاخص مهم اين مفهوم از اين ديدگاه، يعنى "تداوم زمانى" و "محرميت مكانى" 
سعى كرديم يكى از گونه هاى بومى و كمتر شناخته معمارى كشورمان، يعنى خانه هاى نيئين را، از 
اين منظر معرفى كنيم. اين بررسى نشان مى دهد كه خانه هاى نيئين از هر دو جنبه داراى غنى و 
برجستگى اند. مهم ترين جنبه پايدارى در معمارى خانه هاى نيئين را فراتر از هر ويژگى ديگرى بايد در 
ارتباط صميمانه اى دانست كه اين خانه ها با منظر محيطى پيرامون خود بر قرار مى كنند. مبناى چنين 
ارتباطى همانگونه كه اشاره شد، احترام به منظر محيط و تالش در جهت استفاده بهينه از ارزش هاي 
نهفته در آن است. تالشي كه در مجموع به غني سازي منظر و آشكاري ارزش هاي آن انجاميده؛ يعني 
همان مفهومي كه در اصطالِح "  نگهداري مكان" از آن سخن گفتيم. به اين ترتيب معماري در همسازي 
با طبيعت به آفرينش "مركزي طبيعي" براي محيط روي آورده است و در اين فرآيند بدون آسيب به 
آب به عنوان ارزشمندترين و حياتى ترين ارزش منظر معمارى اى پايدار و ديرپا را آفريده كه امروزه نيز 
مى توان با استفاده از ويژگى هاى اساسى آن نظير مكان يابى، هوشمندى در انتخاب مصالح، سازگارى با 
محدوديت هاى اقليمى و خالقيت در تنوع كاربردى به نتايجى قابل توجه در احياى معمارى روستايى 

و ميراث فرهنگى اين منطقه دست يافت.


